
 

 

 

     ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย  

เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

…………………………………………….. 
 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 มีควำมประสงค์รับสมัครบุคคล 
เป็นครูผู้สอนภำษำอังกฤษชำวต่ำงชำติหรือครูผู้สอนชำวไทย เพ่ือปฏิบัติกำรสอนภำษำอังกฤษ โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพศักยภำพครูสู่ศตวรรษ ที่  ๒๑ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อำศัยอ ำนำจตำมหนังสือส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำชั้น พ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่  ศธ 04009/4562 ลงวันที่  2๔ กรกฎำคม 2560             
เรื่อง แนวทำงกำรสรรหำและบริหำรอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕6๐ หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด่วนที่สุด                                
ที่ ศธ 04289/ ว 66 ลงวันที่ 27 มกรำคม 2565 เรื่อง โอนจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นค่ำจ้ำงครูผู้สอนภำษำอังกฤษ และครูผู้สอนภำษำจีน ในโรงเรียนคุณภำพ และโรงเรียนที่มี
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ๑๑๒0/2560 สั่ง ณ วันที่ 
๒๔ กรกฎำคม พ.ศ.2560 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือก
บุคคล เป็นครูผู้สอนภำษำอังกฤษชำวต่ำงชำติ หรือครูผู้สอนชำวไทยเพ่ือสอนวิชำภำษำอังกฤษ                       โดย
ใช้เงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
1.1 ต ำแหน่งครูผู้สอนภำษำอังกฤษชำวต่ำงชำติ หรือครูผู้สอนชำวไทย เพ่ือสอนวิชำ 

ภำษำอังกฤษ จ ำนวน 2 อัตรำ 
1.2  ปฏิบัติหน้ำที่ ณ โรงเรียนพรหมรังษี ต ำบลดีลัง อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี  

2. อัตราค่าจ้าง 
 2.1 เดือนละ 30,000 บำท/คน 
 2.2 ระยะเวลำกำรจ้ำงตั้งแต่วันที่ท ำ 12 เมษำยน  2565 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565 
 ในเดือนเมษำยน 2565 กรณีโรงเรียนไม่ได้จัดกำรเรียนกำรสอน ให้ครูผู้สอนชำวต่ำงชำติ หรือ 

ครูผู้สอนชำวไทย จัดกิจกรรมเสริมควำมรู้ให้แก่ครูและนักเรียน   

 3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      3.1  อำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๒0 ปีบริบูรณ์ 
     3.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๔ แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ.2546 

(1) เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๒) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(3) เคยต้องโทษจ ำคุกในคดีท่ีคุรุสภำเห็นว่ำอำจน ำมำซ่ึงควำมเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง 

วิชำชีพ 
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      ๓.๓ เป็นเจ้ำของภำษำโดยตรงจำก ๕ ประเทศ (Native Speakers) ได้แก่ สหรำชอำณำจักร 
(อังกฤษ เวลส์ ไอร์แลนด์ สก็อตแลนด์) สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หรือเป็นชำว
ต่ำงประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่สอง ได้แก่ ประเทศแอฟริกำใต้ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส            
ฟิลิปปนิส์ เป็นต้น 
      3.๔ กรณีครูผู้สอนภำษำอังกฤษชำวต่ำงชำติไม่ใช่เจ้ำของภำษำ (Non-Native Speaker) หรือ 
ครูผู้สอนภำษำอังกฤษชำวไทย ต้องจบกำรศึกษำขั้นต่ ำในระดับปริญญำตรี มีผลกำรสอบวัตระดับควำมสำมำรถ
ทำงภำษำอังกฤษ ๔ ทักษะ ตำมกรอบมำตรฐำน CEFR ในระดับ B๒ ขึน้ไป และ มีมำตรฐำนควำมรู้ ดังนี้ 

๓.๔.๑ มีควำมรู้ในกำรประกอบวิชำชีพครูตำมมำตรฐำนควำมรู้ที่คณะกรรมกำรคุรุสภำ 
ก ำหนด 

๓.๔.๒ มีวุฒิปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ สำขำวิชำใดก็ได้ 
๓.๔.๓ กรณีท่ีมีวุฒิปริญญำอื่นสำขำวิชำอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่สำขำด้ำนกำรศึกษำ ต้องมีคุณวุฒิ 

อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 
๓.๔.๓.๑ ประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู TEFL จำกมหำวิทยำลัยที่ใช้ เวลำ 

ศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ ชั่วโมง 
๓.๔.3.2 ผลคะแนน TKT Module 1, ๒, ๓ และ YL ไม่น้อยกว่ำ Band-๓  

ส ำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษำ 
๓.๔.๓.๓ ผลคะแนน TKT Module ๑, 2, ๓ และ CUIL ไม่น้อยกว่ำ Band-๓  

ส ำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำ 
3.4.3.4 Trinity TESOL Level & Certificate 
3.4.3.5 CELT-P ส ำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษำ หรือ CELT-S ส ำหรับ 

ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำ 
3.4.3.6 CELTA  

๓.๕. เป็นผู้มีควำมประพฤตดีิ มีจรรยำบรรณของวิชำชีพ และประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยได้ 

หมายเหตุ เงื่อนไขของครูผู้สอนชาวต่างชาติที่พึงปฏิบัติ 
๑) ปฏิบัติหน้ำที่เป็นครูผู้สอนทักษะกำรฟัง กำรอ่ำน กำรพูด และกำรเขียนในวิชำภำษำอังกฤษ 

เป็นเวลำ ๑ ปีกำรศึกษำ 
๒) สอนภำษำอังกฤษ ๔ ทักษะ (ฟัง พูด อ่ำน เขียน) ในระดับประถมศึกษำและ/หรือ  

มัธยมศึกษำ 
3) ปฏิบัติหน้ำที่สอน ๕ วันท ำกำรตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 07.30 - 16.30 น. 
๔) ปฏิบัติหน้ำที่สอนอย่ำงน้อย ๒0 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
๕) ปฏิบัติหน้ำที่สอนร่วมกับครูไทย โดยครูต่ำงชำติเป็นครูผู้สอนหลัก 
6) จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และบันทึกกำรสอนส่งหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกสัปดำห์ 
7) ยินดีเป็นวิทยำกรในกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษแก่ครูไทยทั้งในและนอกโรงเรียน 

เมือ่ทำงโรงเรียนจัดกำรอบรมขึ้น 
๘) ร่วมปฏิบัติหน้ำที่กับครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน เมื่อมีกิจกรรม English Day Camp และ 

กิจกรรมอื่น ๆ ที่ทำงโรงเรียนจัดขึ้น 
๙) ยินดีร่วมทุกกิจกรรมที่ทำงโรงเรียนจัดขึ้น 
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10) มีควำมสำมำรถ ยืดหยุ่น และปรับตัวในทุกสถำนกำรณ์ท ำงำน มีควำมเป็นมิตร สุภำพ  
ต่อเพ่ือนร่วมงำน 
 

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้รับใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือหรือดำวน์โหลดใบสมัคร 

ได้ทีท่ำงเว็บไซต ์http://www.lopburi2.go.th/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ (EMS.) โดย
ถือวันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2             
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล เลขที่ 8/1 หมู่ 1 ต ำบลชัยนำรำยณ์ อ ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 
15130 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลำ 08.30 – 16.30 น.ไม่เว้น
วันหยุดรำชกำร (ส ำหรับสมัครด้วยตนเอง) กรณีส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์เมื่อด ำเนินกำรแล้วให้โทรศัพท์แจ้ง
หมำยเลขโทรศัพท์ 08 9900 7380 หรือหมำยเลขโทรศัพท์ 08 0661 7117 

5. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
 ส ำเนำภำพถ่ำย จ ำนวน 1 ชุด (รับรองส ำเนำถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ) 

๕.๑ กรณีครูผู้สอนชาวต่างชาติ 
๕.๑.๑ ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และ ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ  

(Transcript) ซึ่งแสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงต ำแหน่งที่จะสมัคร จ ำนวน ๑ ฉบับ 
๕.๑.๒ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง จ ำนวน 1 ฉบับ 
5.๑.๓ รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว (ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน  

6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) จ ำนวน 3 รูป 
๕.๑.๔ หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน (ถ้ำมี) จ ำนวน ๑ ฉบับ 
4.๑.๕ ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันที่ยื่น 

ใบสมัคร) ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรค ตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2549 จ ำนวน 1 ฉบับ 
๕.๑.๖ ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูชำวต่ำงชำติ หรือหนังสืออนุญำตปฏิบัติกำรสอน  

โดยไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภำ (ถ้ำมี) จ ำนวน 1 ฉบับ 
๕.1.7 หลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จ ำนวน ๑ ฉบับ 

 ทั้งนี้ เอกสารที่ท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศให้ผู้สมัครจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทย พร้อมการรับรอง
ความถูกต้องของค าแปลเป็นภาษาไทย 
 

๕.๒ กรณีครูผู้สอนชาวไทย 
๕.๒.๑ ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และ ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ  

(Transcript) ซึ่งแสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงต ำแหน่งที่จะสมัคร จ ำนวน 1 ฉบับ 
๕.๒.๒ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และ ส ำเนำบัตรประชำชน อย่ำงละ ๓ ฉบับ 
๕.๒.๓ หลักฐำนแสดงผลกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ/กำรสอน 

ภำษำอังกฤษ จำกสถำบันที่เชื่อถือได้ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
5.๒.๔ รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำ ขนำด ๑ นิ้ว (ถ่ำยมำแล้วไม่ 

เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) จ ำนวน ๓ รูป 
4.๒.๕ ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันที่ยื่น 

ใบสมัคร) ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรค ตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2549 จ ำนวน 1 ฉบับ 

http://www.lopburi2.go.th/
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๕.๒.๖ ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหนังสืออนุญำตปฏิบัติกำรสอนโดยไม่มี  
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภำ (ถ้ำมี) จ ำนวน ๑ ฉบับ 

๕.๒.๗ หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จ ำนวน ๑ ฉบับ 

๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำร 

คัดเลือก ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 และทำง
เว็บไซต์ http://www.lopburi2.go.th/ 

7. วิธีการสรรหา วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก 
 จะด ำเนินกำรคัดเลือกในวันที่ 10 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่ำจะ

แล้วเสร็จ ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อ ำเภอพัฒนำนิคม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 
รำยละเอียดตำมตำรำง ดังนี้ 

วัน เดือน ปี / เวลำ กำรสอบ คะแนน 
10 เมษำยน 2565 
เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภำษณ์ โดยพิจำรณำจำก 
     - ประวัติส่วนตัว 
     - ประวัติกำรศึกษำ 
     - ผลงำนและประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
     - ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เจตคติในกำรบริกำร 
     - บุคลิกภำพและท่วงทีวำจำ 
     - วุฒิภำวะทำงอำรมณ์และปฏิภำณไหวพริบ      

100 
(20) 
(20) 
(20) 
(20) 
(10) 
(10) 

 

๘. เกณฑ์การตัดสิน 
8.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
8.2 จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเฉพำะผู้ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด เรียงล ำดับคะแนนจำก 

ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมำตำมล ำดับ 
กรณีท่ีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกคะแนนเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนผลงำนและประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

มำกกว่ำ เป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด จะ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 

๙. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 

ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 และทำงเว็บไซต์ 
http://www.lopburi2.go.th/ จะด ำเนินกำรจ้ำงตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ในประกำศเท่ำนั้น หรือสิ้นสุดระยะเวลำ
ตำมภำรกิจ หรือเมื่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืน 

 10. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก บัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมี
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  10.1 ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัว 
  10.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์กำรสั่งจ้ำง 

http://www.lopburi2.go.th/
http://www.lopburi2.go.th/
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  10.3 ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือเข้ำรับกำรสั่งจ้ำงในเวลำที่ก ำหนด 
  10.4 ผู้นั้นไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ได้ ตำมก ำหนดเวลำกำรสั่งจ้ำง 

11. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและการการจัดท าท าสัญญาจ้าง 

 11.1 กำรเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกไปท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรกจะใช้กำรประกำศผลกำรคัดเลือก
และขึ้นบัญชีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 จึงเป็นหน้ ำที่ของผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกที่
จะต้องทรำบจำกกำรประกำศขึ้นบัญชี ส ำหรับกำรเรียกตัวครั้งต่อ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวตำมล ำดับที่ขึ้นบัญชี
ไว้ โดยทำงจดหมำยลงทะเบียนหรือประสำนทำงโทรศัพท์ตำมที่ระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ ในวันท ำสัญญำจ้ำง
ผู้รับจ้ำงจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในกำรเป็นลูกจ้ำงของหน่วยงำนใด ๆ ผู้ที่ไม่ไปรำยงำนตัวและท ำสัญญำจ้ำง          
ตำมก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรสั่งจ้ำง และจะเรียกร้องสิทธิภำยหลังมิได้   

๑1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 จะให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ล ำดับที่  
๑ และล ำดับที่ 2 มำรำยงำนตัวในวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลำ 09.00 น. ณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 และไปรำยงำนตัวเพ่ือท ำสัญญำจ้ำงและปฏิบัติหน้ำที่ที่
โรงเรียนพรหมรังษี ต ำบลดีลัง อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2565 
  11.3 เมื่อสิ้นปีงบประมำณ หำกได้รับงบประมำณกำรจ้ำงต่อเนื่องจะด ำเนินกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน หำกผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จึงจัดท ำสัญญำจ้ำงต่อเนื่อง 

11.4 ในกรณีท่ีตรวจสอบพบว่ำบุคคลใดเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดในประกำศรับสมัคร  
หรือตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่น ำมำสมัครเป็นเอกสำรเท็จ ให้ถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ขำด
คุณสมบัติจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำสั่งจ้ำงหรือยกเลิกกำรว่ำจ้ำงโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ทั้งนี้ กำรจ้ำงอัตรำจ้ำงดังกล่ำวถือเป็นกำรจ้ำงโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะน ำไปสู่กำรบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถำนภำพเป็นข้ำรำชกำร หำกผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นข้ำรำชกำรต้องด ำเนินกำรสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบ
คัดเลือกตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่องค์กรกลำงก ำหนด   

ประกำศ ณ วันที่  21  มีนำคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นำยมโน  ชุนดี) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย  
เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  

ลงวันที่  21 มีนาคม พ.ศ. 2565) 
 

ที ่ การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ประกำศรับสมัคร ภำยในวันที่ 21 มีนำคม 2565 
2 รับสมัคร ระหว่ำงวันที่ 28 มีนำคม 2565  

ถึงวันที่ 4 เมษำยน 2565 ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
3 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ 8 เมษำยน 2565 
4 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 10 เมษำยน 2565 
5 ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ 11 เมษำยน 2565 
6 รำยงำนตัว/จัดท ำสัญญำจ้ำง วันที่ 12 เมษำยน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  รหสัประจ าตัวผู้สมัคร  
 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ หรือครูผู้สอนชาวไทย  
เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
*************************** 

 

1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร (Personal Details) 
     1.1 ชื่อ (Name) : นำย/นำง/นำงสำว............................................................................................................... .. 
  ชื่อเล่น (Nickname)................................................วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth).............................. 
  อำยุ (Age)...............ปี (Years) น้ ำหนัก (Weight).................กก.(Kg.) ส่วนสูง (Height)............ซม.(cm.) 
  สัญชำติ (Nationality).............................................เชื้อชำติ (Race).................................................. ........ 
  ศำสนำ (Religion)........................................................หมู่โลหิต (Blood Group)..................................... 
     1.2 เลขที่หนังสือเดินทำง (Passport No.).........................................ออกให้ ณ (lssued at)............................ 
  วันที่ออกบัตร (lssue date)........................................วันหมดอำยุ (Expiry date).................................... 
     1.3 ภูมิล ำเนำเลขท่ี (Home town Adderss)............................................................. ...................................... 
     1.4 ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี (Present Address)......................................................................................................  
  โทรศัพท์ (Telephone No.)..........................................................มือถือ (Mobile)................................... 
  E-mail address......................................................................................................................................... 
     1.5 กรณีเร่งด่วนบุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ (Name of person who suggest you to apply) 
  ชื่อ-สกุล (Name).......................................................................................................................................  
  ที่อยู่ (Address)................................................................................................................... ...................... 
  โทรศัพท์ (Telephone No.)....................................ควำมสัมพันธ์เป็น (Relationship with)................... 
 

2. สถานภาพการสมรส (Marital Status) 
     โสด (Single)       สมรส (Married)       หย่ำ (Divorced)       หม้ำย (Widowed) 
    จ ำนวนบุตร (Number of Children)....................ชำย (Male).......................หญิง (Female)........................... 
    ชื่อ-นำมสกุลคู่สมรส (Name of husband/wife)......................................................................... ....................... 
    อำยุ (Age).............................ปี (Year) อำชีพ (Career).......................................................................................  
    สถำนที่ท ำงำน (Office) .......................................................................................................................................  
    โทรศัพท์ (Telephone No.)........................................................................................................................... ...... 
 

3. ข้อมูลทั่วไป (General Date) 
    3.1 กำรเจ็บป่วยหนักหรือโรคติดต่อร้ำยแรง (Have you ever been seriously ill or contacted with   
          contagious diseases?) 

 ไม่เคย (No)    เคย ระบุ (Yes, explain fully)..................................................  
    3.2 โรคประจ ำตัว (Any physical disability or handicapped)..................................................................  
    3.3 เคยถูกจ ำคุก หรือต้องโทษทำงอำญำหรือไม่ (Have you ever been arrested , taken into custody,  
          held for investigation or questioning or charged by any law enforcement authority?) 
  ไม่เคย (No)    เคย ระบุ (Yes, explain fully)..................................................  
 
 



4. ประวัติการศึกษา (Education Background) 
 

ระดับการศึกษา 
(Education Level) 

ชื่อ/ที่ตั้งสถานศึกษา 
(Institute name) 

วุฒิที่ได้รับ 
(Certificate) 

วิชาเอก/โท 
(Major/Minor 

Subject) 

เกรดเฉลี่ย/ปทีี่จบ
(GPA/Graduated) 

 
มัธยมศึกษำตอนต้น 
(Secondary School) 

    

มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 
(High School/Vocational) 

    

อนุปริญญำ/ปวส. 
(Diploma/Higher Vocational) 

    

ปริญญำตรี 
(Bachelor Degree) 

    

ปริญญำโท/อ่ืน ๆ 
(Master Degree/others) 

    

 
5. ประวัติการท างานจนถึงปัจจุบัน (Previous employment) 
 

ช่วงเวลาท างาน 
(Date of Employment) 

ชื่อ/ที่ตั้งสถานที่ท างาน 
(Company name/location) 

ต าแหน่ง/ลักษณะงาน 
(Position/Work) 

เงินเดือน 
(Salary) 

    
    
    
    

 
6. ความสามารถพิเศษ (Talent).........................................................................................................................  
    ............................................................................................................................. ................................................ 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร หำก
หลังจำกโรงเรียนจ้ำงเข้ำมำท ำงำน ปรำกฏข้อควำมในใบสมัครงำน เอกสำรที่น ำมำแสดง หรือรำยละเอียดที่ให้ไว้
ไม่เป็นควำมจริง โรงเรียนมีสิทธิ์เลิกจ้ำงข้ำพเจ้ำโดยไม่ต้องจ่ำยเงินชดเชย หรือค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น 
(I certify that all statements given in this application form are correct. If any found to be 
incorrect after engagement, the school has the right to terminate my employment without any 
compensation or severance pay whatsoever.) 
 
 

ลงชื่อผู้สมัคร (Applicant’s Signature) .................................................... 
                                      (.............................................................) 

                                     ............../................../................. 
                                       วันที่ (Date)/เดือน (Month)/ปี (Year) 

 



 
เฉพาะเจ้าหน้าที่ Staff only 

ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครแล้ว ปรำกฏว่ำ 
 
 หลักฐำนถูกต้องครบถ้วน 
 ไม่ถูกต้อง เนื่องจำก................................................ 
      .............................................................................. 
      .............................................................................. 
 
ลงชื่อ.................................................เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 
      (.................................................) 
ต ำแหน่ง....................................................................... 
วันที่............................................................................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรำกฏว่ำ 
 
 มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 
 ไม่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร          
      เนื่องจำก............................................................... 
      .............................................................................. 
 
ลงชื่อ ............................................เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ- 
     (..................................................)        คุณสมบัติ 
ต ำแหน่ง....................................................................... 
วันที่............................................................................. 

 
หมายเหตุ : ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติถือเป็นที่สิ้นสุด 

 


